
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: contact@primariabuftea.ro 

~~b= ... ~-grirn~ri~~~ţt~a-~o 

HOTĂRÂREA NR.6 
din 22 ianuarie 2020 

privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de 
Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei 

Consiliul local al oraşului Buftea 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului 

Buftea; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Biroul Buget Finanţe şi Compartimentul 

Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize; 
• Hotărârea Consiliului local nr.17 /23.02.2018 privind stabilirea cotei autorităţii 

publice locale pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în 
oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei; 

• Hotărârea Consiliului local nr.18/23.02.2018 privind stabilirea cuantumului chiriei 
pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, 
strada Oltului şi strada Vlăsiei; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 35/19.03.2018 pentru modificarea Anexei nr.1 la 
Hotărârea Consiliului local nr.18/23.02.2018; 

• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (7) - (11) din Legea nr.152/1998 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 
209712019 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019, în 
vederea vânzării locuinţelor pentru tineri şi ale art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. 
(7) lit. q) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57 /2019 ; 

În temeiul art. 139 alin. (3) şi al art. 196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 ; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. • (1) Începând cu data de 01.03.2020, se stabileşte cuantumul chiriei pentru 
locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada 
Oltului şi strada Vlăsiei, pentru titularii contractelor de închiriere cu vârsta până la 35 de 
ani, conform Anexelor nr.1 şi nr. 2 şi pentru titularii contractelor de închiriere cu vârsta de 
peste 35 de ani, conform Anexelor nr. 3 şi nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(2) Nivelul maxim al chiriei, în funcţie de venitul mediu brut lunar pe membru de 
familie, nu va depăşi cuantumul prevăzut la art. 8 alin. (91) din Legea nr. 152/1998. 



(3) Compartimentul Evidenţă Patrimoniu, Spaţiu Locativ, Autorizaţii şi Avize va 
proceda la încheierea de acte adiţionale la contractele de închiriere pentru locuinţele 
realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi 
strada Vlăsiei, conform prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.2. • La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea 
Hotărârea Consiliului local nr.18/23.02.2018 şi Hotărârea Consiliului local nr. 
35/19.03.2018. 

Art. 3. - Primarul oraşului Buftea, prin serviciile din cadrul aparatului de 
specialitate, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 
judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGUEL IANA j)H. AELA 
t_/,/:,C 7 

.
/7r· /i/ 

(;? 



NUMĂRUL 
DE 

Acd/ap 
(mp) 

CAMERE 

o 1 

1 59,35 

. 

1 66,83 
.. . 

2 78,33 

' 

2 87,45 

2 89,91 

NOTA: 

Calculul valorii chiriei lunare pentru titularii contractelor de închiriere cu vârsta până în 35 de ani 

A.N.L. - Strada Oltului 

Cheltuieli de 
întreţinere 

Valoare 
Valoarea de Recuperarea 

curentă, Chirie netă 
chirie după Preţ reparaţii Cotă anuală 

lei/mp înlocuire a investiţiei 
autorităţi 

Chirie netă 
actualizată cu 

Chirie ponderare 
construcţiei (amortizare) 

curente, 
anuală (lei) lunară (lei) rang 

Acd 1 

(lei) (lei) 
reparaţii publice (lei) rata anuală a 

localităţi 
capitale şi inflaţiei 

(lei) 2 

administrare 

(lei) 

2 3=1x2 4= 3 :60 ani 5=3x0,8% 6 =3 x0% 7=4+5+6 71 =7x3,8% 8=71/12 9=8*0,7 

1916,42 113739,53 1895,66 909,92 0,00 2805,57 2912,19 242,68 169,88 

.• . 
. 

1916,42 128074,35 2134,57 . 1024,59 0,00 ' 3159,17 .. 
3279,22 273,21 191,29 

I 
. .. . 
. 

I 

1916,42 150113,18 2501,89 1200,91 0,00 3702,79 3843,50 320,29 224,20 

. 
. •·. 

. . 
I . 

I I . 

250,31 . 1916,42 .167590,93 2793,18 1340,73 0,00 
' 

4133,91 4291,00 357,58 
' . . .· .. · . . 

1916,42 172305,32 2871,76 1378,44 0,00 4250,20 4411,71 367,64 257,35 

1) Conform Ordinului MDRAP nr. 2097 /2019, valoarea de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2019 este de 1.916,42 lei/mp inclusiv T.V.A. 

Valoare 
Valoare chirie 

chirie după 
ponderare 

după 

ponderare 
ani recepţie 

venituri (lei) 
locuinţă (lei) 

11 = 10• 
10= 9 * 0,90 coeficient 

venit 
122,31 

152,89 137,60 
152,89 
137,73 

172,16 154,94 . 
. . 172,16 · . 

161,43 
201,78 181,61 

201,78 
180,22 

225,2.8 202,75 
·. 225,28 

185,29 
231,61 208,45 

231,61 



2) 

3) 

În funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a -
Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare se ponderează cu un coeficient, astfel: 

Rangul 
Coeficient 

localităţii 

o 1 

I 0,9 

li 0,8 

III 0,7 
IV 0,6 
V 0,6 

unde: 

a) rangul O - Capitala 

b) rangul I - municipii 

c) rangul li - municipii 
în reţeaua de localităţi; 

dl rangul III - ora§ej 
e) rangul IV - comune 
f) rangul V - sate corn 

României, municipiu de importanţă naţională; 

de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european; 

de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru 

ponente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor. 

În funcţie de veniturile pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, valoarea chiriei lunare rezultate după 
aplicarea coeficienţilor de ierarhizare a localităţilor se ponderează astfel: 

Venit 

Venitul brut pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim brut pe 
economie ~-r~ 
Venitul bi~'rne-~r~,~~ilie mai mare decât salariul minim brut pe 
economii şi;car,oo.fl~ă~ 1 cu 100% salariul minim brut pe economie 

c..;' '1'~, ~~·: \'.i;! 

Venitul b {;lţ~Z ~~~ki,d/t~J ilie mai mare decât 100% salariul minim brut pe E 

- <,2,i.0----;~-;0:·<" ,, 
'y ~, V. ,.,, ..,, 

~~ 
Babei Victor Horia 

Direcţia Economică, 

Gîdea Cristina 

~ 

Coeficient 

0,80 

0,90 

1,00 

h~
L„ M~1hae2' · ' Ang e , · 

/ 

ln ect 

Vioric~lică 



NUMĂRUL Preţ 

OE 
Acd/ap 

lei/mp 
(mp) 

CAMERE Aed 1 

o 1 2 

1 59,35 1916,42 

. . · . 
I 

1 66,83 1916,42. 
. .. 

2 78,33 1916,42 

· .. 

2 . 87,45 1916,42 
. 

·-

2 89,91 1916,42 

NOTA: 

' 

Calculul valorii chiriei lunare pentru titularii contractelor de închiriere cu vârsta până în 35 de ani 

A.N.L. - Strada Vlăsiei 

Cheltuieli de 
întreţinere 

Valoare 
Valoarea de Recuperarea 

curentă, Chirie netă Valoare chirie 
chirie după 

reparaţii Cotă anuală după 
înlocuire a investiţiei 

autorităţi 
Chirie netă 

actualizată cu 
Chirie lunară 

ponderare 
ponderare 

construcţiei (amortizare) 
curente, 

anuală (lei) (lei) ani recepţie 
reparaţii publice (lei) rata anuală a rang localităţi 

(lei) (lei) 
capitale şi inflaţiei (lei) 2 locuinţă 

administrare 
(lei) 

(lei) 

3=1x2 4=3: 60anl 5=3x0,8% 6=3x0% 7 = 4+ 5+6 71 = 7x 3,8 % 8=71/12 9=8*0,7 10=9 • 0,90 

113739,53 1895,66 909,92 0,00 2805,57 2912,19 242,68 169,88 152,89 

. . . 

' 128074,35 2134,57 1024,59 0,00 3.159,17 3279,22 273,27 191,29 172,16 

' 
. . . . 

150113,18 2501,89 1200,91 0,00 3702,79 3843,50 320,29 224,20 201,78 

.. -· . . 

I ... '. 
, 167590,93 . 2793,18 1340,73. 

' 
0,00 4133,91 4291,00 357,58 .· 250,31 225,28 

. . 

172305,32 2871,76 1378,44 0,00 4250,20 4411,71 367,64 257,35 231,61 

1) Conform Ordinului MDRAP nr. 2097 /2019, valoarea de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2019 este de 1.916,42 lei/mp inclusiv T.V.A. 

Valoare chirie 
după ponderare 

venituri (lei) 

11 = 10• 
coeficient venit 

122,31 

137,60 

152,89 

13:1,73 
154,94 
172,16'. 
161,43 

181,61 

201,78 

180,22 
202,75 · 
225,28 
185,29 

208,45 
231,61 



2) 

3) 

În funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a -
Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare se ponderează cu un coeficient, astfel: 

Rangul Coeficient 
localităţii 

o 1 

I 0,9 

li 0,8 

III 0,7 
IV 0,6 
V 0,6 

unde: 

a) rangul O - Capitala 

b) rangul I - municipii 

c) rangul li - municipii 
în reţeaua de localităţi; 

dl rangul III - ora§e; 
e) rangul IV - comune 
f) rangul V - sate corn 

României, municipiu de importanţă naţională; 

de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european; 

de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru 

ponente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor. 

În funcţie de veniturile pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor 
de ierarhizare a localită~lor se ponderează astfel: 

Venit 

Venitul brut pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim brut pe economie 

Venitul brut pe me~~~~~ · mare decât salariul minim brut pe economie şi care nu depăşeşte cu 100% 
salariul minim brut ~con"owJe: '·* 

I .,.,,.,;tf(,.,;;1 '. i 

Venitul brut pe me nbrn de~/~ mir ··,. -· '\: ,,. ., '.:) 

' /, 

~ 
Direcţîa Econolm1căt)

Gîdea Cristina,/ /j :l 
t < 

J 

are decât 100% salariul minim brut pe economie 

Inspector, 

"'"radf ,,. 

Coeficient 

0,80 

0,90 

1,00 



NUMĂRUL DE Acd/ap 
CAMERE (mp) 

o 1 

1 59,35 

. · . . · .. 

1. 
. 

.. 66,83 · 
. · 

. . . 
2 78,33 

. .. 

2 87,45 · 
. 

. ·. 

2 89,91 

NOTA: 

Preţ 

lei/mpAcd 
1 

2 

1916,42 

Calculul valorii chiriei lunare pentru titularii contractelor de închiriere cu vârsta peste 35 de ani 

A.N.L. - Strada Oltului 

Cheltuieli de 
întreţinere 

Valoarea de curentă, Chirie netă Valoare chirie Valoare chirie Recuperarea 
reparaţii Cotă anuală după după înlocuire a investiţiei 

autorităţi 
Chirie netă 

actualizată cu 
Chirie ponderare ponderare ani construcţiei (amortizare) 

curente, 
anuală (lei) lunară (lei) reparaţii publice (lei) rata anuală a rang localităţi recepţie (lei) (lei) 

capitale şi inflaţiei (lei) 2 locuinţă (lei) 
administrare 

(lei) 

3=1x2 4 = 3 :60 ani 5=3x0,8% 6 =3 x0,5% 7=4+5+6 71 =7x3,8% 8=71/12 9=8*0,7 10=9*0,90 

113739,53 1895,66 909,92 568,70 3374,27 3502,49 291,87 204,31 183,88 

~ 

Valoare chirie după 
ponderare venituri 

(lei) 

11 = 10* coeficient 
venit 

147,10 
165,49 
183,88 

· . · . .. ·. . . . 
, I,,_ ~ ',,', 165,~64 •• I ··. 

I 12$74,35 
.· 

3943,92 .. 
I 1•·1916,42 2134,57 •.· . 1024,59 640,37 3799,54 ·. 328,66 . 230,06 · 207,06 186,35 . .· 

' r ·. ' .· . . . . . . 207,06 

1916,42 150113,18 2501,89 1200,91 750,57 4453,36 
194,15 

4622,59 385,22 269,65 242,69 218,42 
242,69 . · . . . . . 
216,75 ' 

1916,42 167590,93 I 2793,18 . ··. 1340,73 · , 837,95 4971,86 5160,80 430,07 301,05 270,94 ' 243,85 I ' 
. 

. 
. .. 270,94 . .:. . . . . . . .. · ··. . .· 

222,85 
1916,42 172305,32 2871,76 1378,44 861,53 5111,72 5305,97 442,16 309,51 278,56 250,71 

278,56 

1) Conform Ordinului MDRAP nr. 2097 /2019, valoarea de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2019 este de 1.916,42 lei/mp inclusiv T.V.A. 



2) 

3) 

în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional • Secţiunea a IV-a • Reţeaua de 
localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare se ponderează cu un coeficient, astfel: 

Rangul 
localităţi Coeficient 

i 
o 1 
I 0,9 
li 0,8 

111 0,7 
IV 0,6 
V 0,6 

unde: 

a) rangul O - Capitala 
b) rangul I - municipii 
c) rangul li - municipii 
dl rangul III • oraşe; 

României, municipiu de importanţă naţională; 
de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european; 
de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru 

e; 
mponente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor. 

În funcţie de veniturile pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor de 
ierarhizare a localită~nderează astfel: 

Venit Coeficient 
Venitul brut p_e •''ie wl\mic sau egal cu salariul m_inim brut p_e economie 0,80 
Venitul brut p_e rU~ n\iai n,are decât salariul minim brut pe economie _şi care_ nu depăşeşte cu 100% 0,90 
Venitul brut p_e are decât 100% salariul minim brut p_e economie 1,00 

Direcţia Econ~m····i·c·ă·, ·7. Gîdea Cristina _,.. '() 

{ 

·0 

tf( 



NUMĂRU 
Acd/ap 

Preţ 

LDE lei/mp 
CAMERE 

(mp) 
Aed 1 

o 1 2 

1 59,35 1916,42 

k 
1 66,83 · 1916,42 

. 

2 78,33 1916,42 

. · .· 

1-, , ' 87,4S 1916,42 . 
. ·. 

. 
•• 

2 89,91 1916,42 

NOTA: 

Calculul valorii chiriei lunare pentru titularii contractelor de închiriere cu vârsta peste 35 de ani 
A.N.L. - Strada Vlăsiei 

Cheltuieli de 
întreţinere 

Valoare 
Valoarea de Recuperarea 

curentă, Chirie netă 
chirie după Valoare chirie 

înlocuirea investiţiei 
reparaţii Cotă 

Chirie netă 
anuală 

Chirie lunară ponderare după ponderare 
Valoare chirie 

curente, autorităţi actualizată cu după ponderare 
construcţiei (amortizare) 

reparaţii publice {lei) 
anuală (lei) 

rata anuală a 
(lei) rang ani recepţie 

venituri (lei) (lei) (lei) localităţi locuinţă (lei) 
capitale şi inflaţiei 

(lei) 2 

administrare 
(lei) 

3=1x2 4= 3: 60ani 5=3x0,8% 6 =3x0,5% 7=4+5+6 71 =7x3,8% 8=71/12 9=8*0,7 10=9 * 0,90 
11 = 10• 

coeficient venit 
147,10 

113739,53 1895,66 909,92 568,70 3374,27 3502,49 291,87 204,31 183,88 165,49 
183,88 

. . 
165,64 I 

128074,35 2134,57 I 1024,59 640,37 3'799,54 · 3943,92 328,66 · 230,06 207,06 .186,3$ . 
·. . 207,06 . . . ·. . . •·· 

. 

194,15 
150113,18 2501,89 1200,91 750,57 4453,36 4622,59 385,22 269,65 242,69 218,42 

242,69 
I. 

. . ·.·· . 
.. · . 216,75 . ·. . . 

167590,93 2793,18 I .l340,73 837,95 4971,86 5160,80 430,07 I 301,05 270,94 . . 243,8S . 
. . ' 

. . . . .·210,94 . 

222,85 
172305,32 2871,76 1378,44 861,53 5111,72 5305,97 442,16 309,51 278,56 250,71 

278,56 

1) Conform Ordinului MDRAP nr. 2097 /2019, valoarea de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2019 este de 1.916,42 lei/mp inclusiv T.V.A. 



2) 

3) 

În funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua 
de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare se ponderează cu un coeficient, astfel: 

Rangul 
localită\i Coeficient 

i 
o 1 
I 0,9 
li 0,8 
III 0,7 
IV 0,6 
V 0,6 

unde: 

a) rangul O - Capitala 
b) rangul I - municipii 
c) rangul li - municipii 
d} rangul III - ora§e; 
e) rangul IV - comune 
f) rangul V - sate corn 

României, municipiu de importanţă naţională; 
de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european; 
de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru 

ponente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor. 

în funcţie de veniturile pe membru de familie ale titularului contractului de închiriere, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienţilor de 
ierarhizare a localităţilor se ponderează astfel: 

Venitul brut pe membru de_ 
Venitul brut pe memb·· 7~ 

Venitul brut pe me 

Direcţia Economică, 

Venit 
mai mic sau egal cu salariul minim brut pe economie 

· mare decât salariul minim brut pe economie şi care nu depăşeşte cu 100% 
are decât 100% salariul minim brut pe economie 

~ar, /2// 
A~~~ 

Inspector, 

Viorica Tatulică 

lf7 

Coeficient 
0,80 
0,90 
1,00 


